
SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO 
PENSADAS PARA SI.

PARA A PROTEÇÃO 
DA SUA FAMÍLIA E DOS SEUS BENS

Vida
Aproveite todos os momentos, sempre protegido.
Fazer um seguro de vida é ter uma atitude responsável. É garantir 
que, em caso de um imprevisto com consequências graves, estará 
protegido e a sua família também.

Saúde
Encontre na Multicare o que a sua saúde procura.
A Multicare disponibiliza-lhe diversas soluções de saúde, para 
que tenha a proteção e os cuidados que melhor se adequam às 
suas necessidades:

Plano Complementar - Para quem pretende utilizar a rede 
do SAD ou de outro subsistema, sendo reembolsado pela 
Multicare exclusivamente após prévia comparticipação desse 
subsistema; 

Plano Misto - Uma opção que combina a possibilidade de utilizar 
a Rede Multicare ou ser reembolsado sobre o remanescente não 
pago por qualquer subsistema;

Plano Rede - Para quem pretende utilizar exclusivamente a 
rede Multicare. Escolha a opção de saúde mais adequada para si e 
para a sua família e aceda a soluções que lhe garantem:

 Serviço de apoio ao cliente 24 horas por dia;
 Tempos reduzidos de espera na marcação de consultas, 
internamentos e reembolsos;
 A maior rede médica privada de cuidados de saúde.

Acidentes Pessoais
Para viver cada momento sem preocupações.
O Seguro Fidelidade Acidentes Pessoais é uma forma simples 
e acessível de garantir proteção e apoio fi nanceiro, a si e à sua 
família, em caso de acidente. É a solução ideal para quem não 
gosta de imprevistos.

Disponibiliza-lhe distintos planos de coberturas com várias 
opções de capital para que possa escolher a proteção adequada 
às suas exigências. Estas soluções garantem o pagamento de 
capitais e/ou indemnizações por danos corporais, em 
consequência de acidente que ocorra em trabalho ou em lazer.

Responsabilidade Civil Familiar
Para pais distraídos e crianças traquinas.
Sabemos que por muito responsáveis que sejamos existem 
situações que fogem do nosso controlo e podem causar prejuízo 
a outros. Para que a sua família possa enfrentar os contratempos 
da vida em comunidade, sem que daí resulte mais um esforço, 
existe o seguro Fidelidade Responsabilidade Civil Familiar.

Flexível e completo, este seguro oferece-lhe a possibilidade 
de contratação de capitais elevados a um preço acessível e de 
alargar o âmbito do seguro a diferentes situações da vida privada, 
tornando-o assim mais abrangente.

Por ser Agente da PSP, benefi cia de condições
especiais nos seguros Fidelidade.

POLÍCIA
DE SEGURANÇA

PÚBLICA

O seguro Fidelidade Vida disponibiliza-lhe uma proteção que: 
funciona no âmbito profi ssonal e extraprofissional; 
garante nas missões humanitárias  e de paz, um capital nas 
coberturas de Morte e Invalidez Total e Permanente por Acidente;  
tem preço fi xo independentemente da idade; 
é atribuída em função do capital contratado.



(1) Funciona sobre o remanescente de uma prévia comparticipação do SAD ou de outro subsistema.
(2) Franquia anual de 30 €, que no Plano Misto é partilhada entre Rede e Reembolso.
(3) A seu cargo – Consultas: Consultório 13,5 €; Domicilio 25 €; Atend. Perman. 37,5 €. Exames: Anat.Patol. 5 €; Anál.Clin.15% min 1,5 €; Ecogr. 10 €; Resson.Magnét. 60 €; RX 5 €; TAC 25 €; outros 15%.
(4) Quando a despesa for realizada num Prestador comum à Rede Multicare e ao subsistema de saúde, tendo sido previamente comparticipada por este, a Multicare reembolsa 100% do remanescente.

PARA A PROTEÇÃO 
DA SUA FAMÍLIA E DOS SEUS BENS

Automóvel
Conduza seguro na estrada e na vida.
O seguro Fidelidade Automóvel disponibiliza-lhe 5 planos 
com diferentes níveis de garantias para que possa escolher o que 
mais se adequa às suas necessidades.

Todos os planos permitem a inclusão da Proteção Vital do 
Condutor, uma inovadora cobertura que protege o condutor em 
caso de um acidente com consequências graves e que lhe 
disponibiliza todo o apoio necessário, desde o primeiro momento.

Esta cobertura representa uma melhoria relativamente às 
tradicionais coberturas de Acidentes Pessoais abrangendo o 
condutor do veículo, pois apresenta capitais mais elevados e um 
conjunto de garantias que vão muito além do simples pagamento 
de uma indemnização ou do reembolso de despesas de tratamento.

Com a Proteção Vital do Condutor, o condutor passa, finalmente, 
a beneficiar de níveis de proteção e serviço muito próximos das 
dos restantes ocupantes do veículo.

SEGURO DE SAÚDE
VANTAGENS EM DESTAQUE

Solução com modalidade de complementaridade criada 
exclusivamente para Agentes;
Preço imbatível e redução efetiva das despesas em saúde;  
Comparticipações de 100% em prestadores comuns ao SAD e à 
Multicare.

Casa

Empregada Doméstica
Há preocupações que é obrigatório varrer da sua vida.
Fazer um seguro de Acidentes de Trabalho para a sua 
empregada doméstica é obrigatório por Lei, independentemente 
do trabalho ser a tempo inteiro ou tempo parcial.

O seguro Fidelidade Empregada Doméstica garante assistência 
clínica à sua empregada em caso de acidente de trabalho e o 
pagamento das indemnizações a que ela tenha direito, durante a 
sua recuperação e até regressar à vida ativa.

Sem limite etário de permanência no seguro e filhos até aos 30 anos de 
idade;
 No Plano de Rede, a opção A tem Acesso à Rede* em Ambulatório, 
Estomatologia e Terapêuticas não Convencionais e a Opção B tem Acesso 
à Rede* de Óticas e Terapêuticas Não Convencionais
 No Plano Misto, a opção B tem Acesso à Rede* em Terapêuticas Não 
Convencionais.

* Acesso a preços convencionados na Rede Multicare.

COBERTURAS

CAPITAIS COMPARTICIPAÇÕES
PERÍODOS 
CARÊNCIA

Plano Complementar/
Plano Misto/Plano Rede

Plano
Complementar Plano Misto Plano Rede

Opção A Opção B Reembolso (1) Rede
Multicare Reembolso (1) Rede Multicare

Internamento Hospitalar
Cirurg. Ambul. Amb. Hospitalar

25,000 € 25,000 € 90% 50% 90% 90% / 100% (4) 90 dias

Parto
Parto Normal
Cesariana
Interrupção Involuntária Gravidez

1,250 € 90% 50% 90% 90% / 100% (4) 300 dias

Ambulatório (2)

Fisioterapia
1,000 €
250 €

85% 45% 85% (3)/100% (4)
90 dias

Estomatologia 200 € 85% 45% 85% 85%/100% (4)

Próteses e Ortóteses
Ortóteses Oftalmológicas

400 €
150 €

85% -
45%

85%
Não aplicável

Medicina Online

Para mais informações contacte: Linha de apoio ao cliente Fidelidade 808 29 39 49 ou envie e-mail para 
protocolos@fidelidade.pt

Exclusões das Coberturas: As coberturas associadas a estes seguros não estão isentas de exclusões, pelo que não são conferidas em todas as circunstâncias. As 
exclusões aplicáveis constam das Informações Pré-Contratuais destes produtos.
Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.  - NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa   -  Sede: Largo do Calhariz, 30, 1249-001 Lisboa - Portugal   - Capital Social € 457 380 000  
www.fidelidade.pt  • Linha de Apoio ao Cliente: T. 808 29 39 49 • E. apoiocliente@fidelidade.pt   •    Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h às 23h e Sábados das 8h às 20h.

Deixe as suas preocupações fora de casa.
Por saber a importância que a sua casa e os seus bens têm para si, 
o seguro Fidelidade Casa tem 3 planos pré-definidos para poder
segurar as paredes e/ou o recheio da sua casa de uma forma simples. 
Todos os planos incluem Assistência ao Lar, disponível 24 horas/dia, 
para o ajudar na resolução de imprevistos.




